Referat fra caféstyregruppemøde
d. 18. april 2013

1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen godkendt.

2) Valg af referent.
Marianne Grøn.

3) Velkommen til Marie og introduktion til arbejdet i
cafestyregruppen.
Afbud fra Marie udsat til næste møde.

4) Caféen siden sidst:
• Passerliste
Kører fint.
• Hjælp i køkkenet.
Karina begynder efter lockouten 12 timer om ugen, i 3 måneder.
• Status +/ ÷ timer, herunder ferie
Gitte har 5,5 time til gode.
• Internet til privat udlejning af cafeen
Vi synes det er en god ide. Vinnie tager det med til
afdelingsbestyrelsesmødet.
• Kvartals regnskabet.
Der et lille overskud, men da lageret ikke er fyldt op balancerer det.
Lejeindtægterne balancerer.
• Evaluering af musik jam.
De regler der blev aftalt skal overholdes, den 7.maj klokken ca.18.30
mødes caféestyregruppen med Mikkel mfl.
• Regnskabet for nytårskuren, der er et underskud på 537,73 kr. Som
betales af aktivitetsbudgettet.

5) Nye aktiviteter og arrangementer
Græskararrangement
De sås den 1.maj vi mødes klokken 15.00 på Harry Potter
legepladsen, græskarfest søndag den 27.oktober klokken 13.00 i
caféen.
Vi regner med at lave suppe over bål. Vinnie undersøger hvor stativ
og gryde er. Janne kommer med forslag til andre aktiviteter.
Kagedekorationskursus
Gitte indhenter et tilbud, på muffin med sprøjteglasur og frosting til
den 17.november klokken 14.00, for 20 – 25 børn og voksne.
Spillecafe
Punktet udsættes til et senere møde.
Julemandens værksted
Udsættes til næste år.

6) Kommende arrangementer
Aktivfest med beboermøde om beskrivelse af det frivillige arbejde
Lørdag den 5.oktober klokken 16.00. vi afholder beboermøde om det
frivillige arbejde fra klokken 16.00-18.00, derefter spisning og fest.
Alle frivillige tager en ”hyldeven” med. Miriam undersøger omkring
musik.
Sankt Hans aften den 23.juni
Janne og Marianne står for arrangementet, men vi prøver at få andre
til at hjælpe med bålvagt mv. Billetter sælges for 25 kr. Winnie
sørger for annonce i Hyldeposten og på hjemmesiden.
Sommerfest
Der bliver ikke nogen i år, da vi holder aktivfest.
Årskonference den 1. Juni
Vinnie, Janne, Miriam og Marianne deltager.
Rengøringen i caféen skal, på grund af konferencen, flyttes fra 8.00
til 10.00, da lokalet er udlejet dagen før.

7) Opøserskema
Skemaet blev udfyldt på mødet og vagterne er dækket til august.

8) Stof til Hyldepost og hjemmeside.
Vinnie tager sig af det.

9) Eventuelt/meddelelser
Miriam og Marianne køber planter til gården.

10) Næste møde
Næste møde i cafestyrergruppen afholdes den 22 august hos Marianne.
Det efterfølgende møde holdes hos Gitte en mandag.

